VERSLAG VAN DE PAROCHIEVERGADERING OP 29 NOVEMBER 2016
Samengesteld op basis van persoonlijke aantekeningen.
1. Opening
Om te demonstreren en te vieren dat we samen in een huis wonen, een parochie
zijn, zingen we: Zomaar een dak, boven wat hoofden.
2. Inleiding
Pastoor Frank Lemmens heet de aanwezigen welkom en staat stil bij het
missionstatement BLIJF ELKAAR NABIJ. De parochie ziet het als haar taak om nabij
te zijn. Hoewel de personele bezetting van het pastorale team niet groot is willen
de medewerkers daar zijn, waar de parochianen hen nodig hebben. Zij kunnen en
moeten dat niet alleen doen; de parochie heeft honderden vrijwilligers die , al dan
niet in werkgroepen, zich inzetten voor de medeparochianen: ouderen, jongeren,
mensen met een verlieservaring, zieken, eenzamen of mensen die zich
voorbereiden op het ontvangen van een sacrament. Samen zijn we de parochie
Peerke Donders. Ook in de liturgie zorgen vrijwilligers mede voor het
voorbereiden van vieringen en zingen in koren. De pastoor wil allen een hart
onder de riem steken en roept op tot nabijheid. Er blijft weliswaar sprake van 4
torens: Vlaspit, 't Goirke/DeBron, Frater Andreas en de Montfort, maar hij hoopt
dat ze naast een eigen identiteit ook saamhorigheid gaan ontwikkelen.
3. Informatie vanuit het bestuur
De vice-voorzitter, Theo de Kort, stelt zich voor. Hierna excuseert hij een aantal
pastoraalwerkenden en bestuursleden die door ziekte zijn geveld. Hij geeft aan,
dat het leiden van de in 2015 gefuseerde parochie geen sinecure is. Het is echter
ook een uitdaging. Het parochiebestuur heeft de intentie om 4 kerklocaties open
te houden, maar wordt ook geconfronteerd met een grote inkomensdaling.

In 2015 was er een tekort van 350.000 euro. Het spreekt voor zich dat dit zo niet
door kan gaan. Uitgaande van de filosofie: We investeren liever in mensen dan in
stenen denkt het bestuur na over het gebruik van de gebouwen. We zouden het
liefst alle parochie-activiteiten doen plaats vinden in de (aangepaste) kerklocaties.
Dan kunnen we de andere gebouwen herbestemmen of anders benutten. Binnen
het huidige economische klimaat is verhuren rendabeler dan verkopen. Hij loopt
in het kort een aantal locaties door. (Een meer uitgebreide versie is te lezen in het
parochieblad van 4 december 2016). De pastorie aan de Ringbaan West zal
worden verhuurd en rendeert voor 8% van de waarde. Over de kerk is het bestuur
in overleg met een projectontwikkelaar over een 50-jarig erfpacht. Hiertoe moet
echter nog toestemming gekregen worden van het bisdom. Het secretariaat van
de Frater Andreasparochie is nog gehuisvest in een tweetal woonhuizen. Als dit
secretariaat in de kerk gehuisvest kan worden, kunnen de woningen weer worden
verhuurd/verkocht. De pastorie van de Vlaspit aan de Hoefstraat is een
monumentaal gebouw, waarin tevens nog een huurder woont. Er zijn hoge
energiekosten. Ook hier wordt gezocht naar een oplossing in de kerk.
Aan de inkomstenkant is er ook sprake van een terugloop. Kerkbezoek loopt terug;
er zijn minder uitvaarten en de kerkbijdrage is lager. De vice-voorzitter refereert
aan de visie van de bisschop Dr. G. de Korte. Deze constateert dat de mensen in
het van oudsher katholieke Brabant een kleinere bijdrage betalen. Hij vergelijkt dit
met zijn oude bisdom Groningen, waar de katholieken een minderheid vormen.
Daar zijn de bijdragen hoger. Dit geldt ook voor kleinere protestantse
gemeenschappen. De bijdrage was in onze parochie in 2014 220.000 euro en in
2015 177.000. De inkomsten van uitvaarten en missen zijn teruggelopen van
353.000 naar 270.000. Er zal dan ook een dringend beroep gedaan worden op de
geloofsgemeenschap. Zijdelings wordt opgemerkt dat door problemen bij de
RABO-bank toegezegde parochiebijdragen niet zijn verwerkt.
Om misverstanden te voorkomen wordt nadrukkelijk opgemerkt dat de "dure
kerk" aan de Goirkestraat niet gezorgd heeft voor extra kosten. De restauratie van
de zijbeuken die 200 000 euro kostte is extern bekostigd. (provincie NoordBrabant, de gemeente, het Tivolifonds, Prins Bernhardfonds en de Vrienden van
de Goirkese kerk.)

4. Pauze
Tijdens de pauze kunnen de bezoekers hun vragen opschrijven op een zestal
verschillend gekleurde velletjes. Het is de bedoeling dat deze na de pauze worden
beantwoord door:
Sjack Willemen
Pastoor Lemmens
Joke Roovers
Theo de Kort
Wilbert van Herwijnen
Stephan Horsten
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communicatie
pastoraat
fusie
bestuur
gebouwen
financiën

5. Voortzetting vergadering
De discussie wordt geleid door de heer Rob Waijers. Hij maakt een keuze uit de
vragen die voorliggen en combineert vragen.
Zo zijn er een aantal vragen en opmerkingen betreffende de communicatie. Het
bestuur heeft een brief van de koren niet beantwoord. Dit is mede veroorzaakt
door het feit, dat het bestuur nog onvoldoende inzicht heeft over het
functioneren van de koren en de kosten die daarmee gepaard gaan. Dat neemt
niet weg dat dit ook gecommuniceerd had kunnen worden. Switch wacht nog op
een antwoord m.b.t. een gevraagde piano.
Zo zijn er ook opmerkingen, dat de website niet gevuld is en dat informatie die er
wel op staat niet up-to-date is. Dit is een zorgenkind. Binnen het bestuur missen
we de verantwoordelijk bestuurder die zich heeft teruggetrokken en binnen het
pastoraal team is ook te weinig menskracht. Het bouwen van de site is uitbesteed,
maar deze moet wel begeleid worden. Kortom communicatie vraagt nog veel
aandacht: torens hebben verschillende werkwijzen en deze zijn niet altijd op
elkaar afgestemd. Toch blijft zowel de interne, als de externe communicatie van
levensbelang voor levende geloofsgemeenschap die een plaats heeft in de
samenleving.
Er leeft ook heel wat ongenoegen over de wijze waarop het bestuur is omgegaan
met vragen over en het werk van de monumentencommissie. Hier is zeker ook
sprake van onbekendheid met de historische ontwikkeling. Het bestuur belooft

beterschap. Veel vragen komen terecht bij diverse beraden.
Zo is er een communicatieberaad, maar de samenstelling is heel dun.
De vergadering zou graag een overzicht hebben van namen tot wie men zich kan
wenden.
Op de vraag of de fusie wel geslaagd is, c.q. gebracht heeft wat we er van
verwachtten geeft J. Roovers aan, dat zij niet negatief is. De echte fusie is immers
pas net begonnen. Mensen moeten elkaar leren kennen; plannen moeten
bijgesteld worden, omdat de praktijk andere antwoorden vraagt. Niets is ons
vreemd. Het is eenvoudiger op papier te zetten wat je wilt zijn, dan dat ook
daadwerkelijk waar te maken. We moeten alle vrijwilligers mee zien te krijgen.
Jammer genoeg zijn er ook mensen die het moment van de fusie gekozen hebben
om te stoppen als vrijwilliger. Uiteraard respecteren we dat, maar er moet dan
wel opnieuw opgebouwd worden.
Opnieuw zijn er vragen rondom de kerklocaties. Nogmaals wordt vanuit het
bestuur aangegeven, dat er naar wordt gestreefd om elk gebouw multifunctioneel te gebruiken. Naast vieringen, moeten er vergaderingen plaats kunnen
vinden, moeten koren kunnen repeteren, moeten werkgroepen bij elkaar kunnen
komen, maar er moet ook ruimte zijn voor culturele activiteiten als concerten. Dit
laatste kan bijdragen aan een meer positieve financiële situatie.
Ook de begraafplaatsen komen ter sprake. Op de verschillende begraafplaatsen
ontstaat meer ruimte. Bij het afstoten van begraafplaatsen of delen daarvan moet
echter wel rekening gehouden worden met grafrechten van 20 jaar. Hoewel de
R.K. kerk het standpunt huldigt dat stoffelijke overschotten zoveel mogelijk in zijn
geheel aan de aarde moeten worden toevertrouwd is het aantal begravingen
minder.
De St. Dionysiuskerk is moeilijk te verwarmen. Tot haar spijt moet het bestuur
mededelen dat daarvoor nog geen oplossing voorhanden is. Wel wordt opgemerkt
dat er 2 verwarmingselementen voor het middenschip zijn aangebracht.
Aan de penningmeester wordt de vraag gesteld op welke termijn de
verantwoording van het boekjaar 2015 beschikbaar is. Daarbij wil men ook inzage
in de beginsituatie van de 4 torens. Deze legt uit dat er in de 4 torens verschillend

werd geadministreerd, hetgeen meer werk met zich meebrengt, maar de
penningmeester hoopt op een spoedige oplossing. Er is overgestapt op software
van het bisdom.
Op de vraag waar het bestuur het meest/het minst tevreden over is wordt
voorzichtig geantwoord, dat men tevreden is over de wijze waarop de
gebouwenkwestie wordt aangepakt en dat met enig ongeduld wordt gekeken naar
de verdere uitgroei van de samenwerking tussen de diverse delen van de
parochie.
Het bestuur wordt bevraagd over een te schrijven beleidsplan en de plaats die de
werpijzers daarin krijgen. Het is aan het pastoraal team om het voortouw te
nemen.
Hiermee zijn de voornaamste vragen besproken. De gekleurde briefjes missen we
en de mensen die toegezegd hebben een verslag te maken, hebben een steek
laten vallen. Bij een volgende vergadering zal het bestuur de verslaglegging tijdig
regelen

6. Afsluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering, maar niet dan nadat
wordt toegezegd dat gekeken wordt naar een verslag. We sluiten af met het lied
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer.

J.R.
.

